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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan  hasil dari uraian yang telah di paparkan dalam 

penyajian dan analisis data sebelumnya, maka dari itu penulis 

menyimpulkan bahwa: 

1. Pengelolaan keuangan pada usaha kerajinan anyaman tradisional purun 

di kabupaten Tabalong dilakukan dengan menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen yang mana fungsi manajemen ini sangat membantu dalam 

melakukan pengelolaan keuangan pada usaha ini. Dan pengelolaan 

keuangan pada usaha kerajinan anyaman tradisional purun di 

kabupaten Tabalong ini sudah dijalankan, kemudian pengelolaan 

keuangan pada usaha anyaman tradisional purun ini hasil dari 

pemasukannya akan di salurkan lagi untuk membeli barang baku, 

perawatan peralatan dan untuk memberikan gaji kepada para pengrajin. 

2. Kendala yang telah dihadapi dari pengelolaan keuangan pada usaha 

kerajinan anyaman tradisional purun di kabupaten Tabalong yaitu 

kurangnya Sumber Daya Manusia dalam memahami cara pengelolaan 

keuangan yang baik dan benar dan kurangnya perhatian pemilik usaha 

dalam melakukan pengelolaan keuangan sehingga menimbulkan tidak 

seimbangnya hasil dari pemasukkan dan pengeluaran, dan efektivitas 

dalam pengelolaan keuangan akan berantakan. 
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B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap 

pengelolaan keuangan usaha kerajinan anyaman tradisional purun pada 

industr rumah tangga di kabupaten Tabalong, maka penulis menyampaikan 

saran: 

1. Untuk pemilik usaha kerajinan anyaman tradisional purun di 

kabupaten Tabalong agar lebih diperhatikan lagi dalam melakukan 

pengelolaan keuangannya. Karena jika pengelolaan keuangan 

dilakukan dengan baik maka hasilnya juga akan sangat baik. Dan 

untuk fasilitas dalam melakukan pengelolaan atau pencatatan keuangan 

agar bisa di perbaharui dari buku besar menjadi software. Dan juga 

agar bisa menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai 

dengan standar yang sudah ditetapan. Hal ini tentu adanya berupa 

dukungan dari pihak yang bersangkutan baik berupa pembinaan 

ataupun pelatihan. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan 

acuan untuk para pembaca agar bisa menulis karya-karya ilmiah 

lainnya yang berhubungan juga dengan pembahasan yang penulis 

angkat. Dan semoga skripsi yang telah penulis terbitkan ini bisa 

memberikan pengetahuan yang baru untuk para pembaca. 


